
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด

เรื่อง  นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
การป้องกันละปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ 

ท่ีมีประสิทธิภาพทําลายล้างสูง 
------------------------------------------------------------------ 

เพ่ือให้การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูง          
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด เป็นไปโดยถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มติที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด ชุดท่ี ๓๐ ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑  เม่ือ ๒๕ ก.ค.๖๑                 
จึงให้กําหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นโยบายการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน        
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูง  โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

๑. บทนิยาม 
“สหกรณ์”  หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด 
“สํานักงาน”  หมายถึง  สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
“คณะกรรมการ”  หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด 
“ผู้จัดการ”  หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด 
“เจ้าหน้าที่”  หมายถึง  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด 
“ลูกค้า”  หมายถึง  สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด  

              “บุคคลท่ีถูกกําหนด”  หมายถึง  บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายช่ือซ่ึงมีมติของหรือ
ประกาศภายใต้คณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติกําหนดให้เป็นผู้ท่ีมีการกระทําอันเป็นการก่อการร้ายหรือการ
แพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูงและสํานักงานได้ประกาศรายช่ือน้ันหรือบุคคล  คณะบุคคล  นิติบุคคล  หรือ
องค์กรตามรายช่ือท่ีศาลได้พิจารณาและมีคําสั่งให้เป็นบุคคลท่ีถูกกําหนดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง  พ.ศ.๒๕๕๙ 
 “ธุรกรรม” หมายถึง การถือหุ้น การฝากเงิน การกู้เงิน  การทํานิติกรรมจํานองเป็นประกันการกู้ยืมเงิน  
 “นโยบายการรับลูกค้า”  หมายถึง  หลักการในการกําหนดข้ันตอนของสหกรณ์ในการปฏิบัติเม่ือ
แรกสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า  หรือเม่ือแรกรับทําธุรกรรมให้กับลูกค้าจร 
 “นโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้า”  หมายถึง  การประเมินความ
เสี่ยงของลูกค้าด้านการฟอกเงิน  การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมี
อานุภาพทําลายล้างสูง  โดยการนําความเสี่ยงในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือการบริการและช่องทางการใช้บริการหรือ
การทําธุรกรรมแต่ละประเภทมาพิจารณาร่วมกับข้อมูลและปัจจัยเสี่ยงอ่ืน ๆ ของลูกค้า  เพ่ือพิจารณาประกอบ
ความเสี่ยงสําหรับลูกค้าแต่ละราย 

 /“ผู้ขอสร้างความสัมพันธ์”… 
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 “ผู้ขอสร้างความสัมพันธ์”  หมายถึง  ผู้ ท่ีแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ  หรือขอสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  หรือขอทําธุรกรรมในครั้งแรกกับสหกรณ์  แต่สหกรณ์ยังไม่ได้อนุมัติรับเป็นลูกค้า
เน่ืองจากยังไม่ผ่านข้ันตอนการพิจารณาท่ีกําหนดในนโยบายการรับลูกค้าอย่างครบถ้วน 
 “การจัดให้ลูกค้าแสดงตน”  หมายถึง  การดําเนินการให้ได้มาซ่ึงข้อมูลของลูกค้าและการ
ดําเนินการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลการแสดงตน 
 “การระบุตัวตนของลูกค้า”  หมายถึง  การรวบรวมข้อมูลรอบด้านของลูกค้าท่ีมีเพ่ิมเติมจาก
ข้อมูลการแสดงตน  อาทิ  ข้อมูลแหล่งรายได้อ่ืน ๆ ของลูกค้า  ข้อมูลคู่สมรส  ข้อมูลรูปแบบการดําเนินธุรกิจ
ของลูกค้า เป็นต้น  รวมถึงการนําข้อมูลเฉพาะของลูกค้า (ช่ือเต็ม เลขประจําตัวประชาชน ท่ีอยู่)  ตรวจสอบกับ
หลักฐานรายช่ือผู้ก่อการร้ายหรือบุคคลท่ีถูกกําหนด  ท่ีประกาศโดยองค์การสหประชาชาติ  เพ่ือทราบว่าลูกค้า
เป็นผู้ท่ีมีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน  มีความเสี่ยงต่อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่
ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูง  จนถึงข้ันท่ีสหกรณ์ต้องปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์หรือไม่  และเพ่ือนํา
ข้อมูลท่ีได้มาใช้พิจารณาประเมินความเสี่ยงของลูกค้าด้วย 
 “การบริหารความเส่ียงของลูกค้า”  หมายถึง  การนําข้อมูลแสดงตนและข้อมูลระบุตัวตนของ
ลูกค้ามาร่วมพิจารณากับปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเสี่ยงต่อการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูง  อาทิ  พ้ืนท่ี  หรืออาชีพที่เสี่ยงต่อการฟอกเงินและสนับสนุนแก่
การก่อการร้าย  ความเกี่ยวข้องกับผู้ท่ีกระทําผิด  สถานภาพทางการเมือง  เป็นต้น  เพ่ือประเมินหาระดับความ
เสี่ยงของลูกค้าแต่ละราย  อันจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณารายงานเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน  เม่ือพบว่าลูกค้ามีพฤติกรรมการทําธุรกรรมในแต่ละคร้ังหรือในระยะยาวท่ีอาจ
ผิดปกติหรือเสี่ยงต่อการกระทําความผิด  และเป็นเง่ือนไขในการกําหนดข้ันตอนในการตรวจสอบเพ่ือทราบ
ข้อเท็จจริงท่ีเข้มข้นมากหรือน้อยต่อไป 

๒. นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูงของสหกรณ์ 

 ๒.๑  สหกรณ์มีหน้าท่ีและจรรยาบรรณในการกําหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือ
รองรับนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ      
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง  และสหกรณ์มีความมุ่งม่ันในการป้องกันมิให้
สหกรณ์เป็นแหล่งฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ
ทําลายล้างสูง  โดยการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  กฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ
ทําลายล้างสูง  รวมถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและแนวทางการปฏิบัติท่ีสํานักงานกําหนดข้ึนอย่างเคร่งครัด 

 
/๒.๒  สหกรณ์ต้องกําหนด…   
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๒.๒  สหกรณ์ต้องกําหนดนโยบายลําดับรองและมาตรการต่างๆ  เพ่ือรองรับนโยบายดังกล่าว    
อันได้แก่ นโยบายการรับลูกค้า มาตรการในการบริหารความเส่ียงเกี่ยวกับการฟอกเงิน  มาตรการในการ
บริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ
ทําลายล้างสูง  แนวปฏิบัติในการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า  และสหกรณ์ต้องกํากับดูแลให้
บุคลากรภายในองค์กรปฏิบัติตามนโยบาย  มาตรการและแนวทางปฏิบัติดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๓. บทบาท  หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติตามนโยบายด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ี
มีอานุภาพทําลายล้างสูงของสหกรณ์ 
  ๓.๑  คณะกรรมการต้องให้ความสําคัญในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูง โดยกําหนดและ
อนุมัตินโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  นโยบายการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูง  นโยบายการรับลูกค้าและนโยบายการ
บริหารความเส่ียงเก่ียวกับการฟอกเงิน  นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูงของลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร  ตามแนวทางท่ี
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกําหนด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
  ๓.๒ ผู้จัดการต้องให้ความสําคัญในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการ    
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูง      โดยกําหนดให้
เจ้าหน้าท่ีทุกคนปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูงโดยเคร่งครัด  
  ๓.๓  สหกรณ์ต้องกําหนดให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอํานาจทําหน้าท่ีกํากับและดูแลการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูง  และเป็นผู้ติดต่อ
ประสานงานกับสํานักงาน 
  ๓.๔  สหกรณ์จะกําหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงในการฟอกเงิน  มาตรการควบคุมความเสี่ยง
ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูงท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการใช้บริการต่างๆ ของสหกรณ์ 
  ๓.๕  สหกรณ์ต้องสนับสนุนส่งเสริมให้คณะกรรมการ  ผู้จัดการ  ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีให้มีความรู้ 
ความเข้าใจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูงอย่างเพียงพอท่ีจะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๖ สหกรณ์ต้องกําหนด... 
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 ๓.๖ สหกรณ์ต้องกําหนดให้มีคําสั่ง  ระเบียบ  และคู่มือการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับนโยบายด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  นโยบายด้านการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ
แพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูงตามแนวทางท่ีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินกําหนด  โดยความรับผิดชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  แต่ในกรณีท่ีข้อบังคับ
และแนวทางที่ออกภายใต้กฏหมายน้ีหรือกฎหมายอื่นท่ีไม่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ  สหกรณ์ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายที่กําหนดไว้เข้มงวดกว่า 
 ๓.๗  คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ต้องปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบ  หรือมติของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยเคร่งครัด 
 ๔. นโยบายการรับลูกค้า 
 เพ่ือให้การดําเนินการของสหกรณ์เป็นไปตามข้ันตอนท่ีถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูง  และมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการ    
ฟอกเงิน  ด้านการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ
ทําลายล้างสูง  เม่ือผู้ขอสร้างความสัมพันธ์แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ  หรือขอสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  
หรือขอทําธุรกรรมในครั้งแรกกับสหกรณ์  ให้ดําเนินการตามกระบวนการดังต่อไปน้ีและดําเนินการตาม
กระบวนการตามนโยบายการบริหารความเส่ียงเกี่ยวกับการฟอกเงิน  นโยบายการบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับ
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูงของ
ลูกค้าให้ครบถ้วน  ก่อนการอนุมัติการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ขอสร้างความสัมพันธ์ 
 ข้ันตอนที่ ๑ การจัดให้ลูกค้าแสดงตน 
 เม่ือผู้ขอสร้างความสัมพันธ์หรือขอใช้บริการ  โดยแจ้งความประสงค์สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือขอทําธุรกรรมในครั้งแรก  สหกรณ์ต้องจัดให้ผู้ขอสร้างความสัมพันธ์แสดงตนตามหลักเกณฑ์และวิธีการใน
กฎกระทรวงกําหนดธุรกรรมท่ีสถาบันทางการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖  ต้องจัดให้ลูกค้าแสดง
ตน  พ.ศ.๒๕๕๔  และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้
ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖  
 ข้ันตอนที่ ๒ การระบุตัวตนของลูกค้า 
 สหกรณ์ต้องมีข้อมูลอ่ืนๆ ของผู้ขอสร้างความสัมพันธ์เพ่ือท่ีจะสามารถระบุข้อเท็จจริงได้ว่าผู้ขอ
สร้างความสัมพันธ์หรือขอใช้บริการท่ีเป็นบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคล  หรือบุคคลท่ีมีการตกลงกันตาม
กฎหมายน้ัน  มีความเสี่ยงในระดับท่ีสหกรณ์จะสามารถอนุมัติรับเป็นลูกค้าได้หรือไม่  จึงต้องมีข้อมูลของผู้ขอ
สร้างความสัมพันธ์มากเพียงพอที่จะกําหนดระดับความเส่ียงด้านการฟอกเงิน  ความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูงได้อย่างถูกต้อง  โดยในข้ันตอนน้ีให้
นําข้อมูลของลูกค้าเพ่ือมาประกอบการพิจารณาดังน้ี 
 กรณีเป็นลูกค้าหรือลูกค้าจรท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

๑) ข้อมูลแหล่งท่ีมาของรายได้  หรือเงินของผู้ขอสร้างความสัมพันธ์ท่ีใช้ในการทําธุรกรรม (คํา
ว่าแหล่งท่ีมาน้ี  หมายรวมท้ังการประกอบกิจกรรมอันทําให้เกิดรายได้หรือเงิน  และพ้ืนท่ีอันเป็นแหล่งรายได้
หรือเงินน้ัน) 

๒) ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง 
 

กรณีเป็นลูกค้านิติบุคคล... 
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กรณีเป็นลูกค้านิติบุคคล 
๑) โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร ความเป็นเจ้าขององค์กร (ทําให้ทราบถึงขนาดของ

องค์กร ความซับซ้อนในการบริหารกิจการ สัดส่วนการถือหุ้นอันอาจแสดงถึงอํานาจในการบริหารจัดการ
องค์กร) 

๒) ข้อมูลของผู้บริหาร (ระดับสูงสุด ซ่ึงอาจเป็นบุคคลคนเดียว หรือคณะกรรมการท่ีมีอํานาจ
อนุมัตินโยบายขององค์กร) 

๓) วัตถุประสงค์ในการดําเนินการของนิติบุคคล  หรือบุคคลท่ีมีการตกลงกันตามกฎหมาย 
๔) แหล่งท่ีมาของรายได้ขององค์กร  ท้ังรายได้หลักและรายได้อ่ืนๆ 
๕) ผู้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง  ต้องเป็นบุคคลธรรมดา  ซ่ึงอาจพิจารณาจาก 

(๑) การถือหุ้นและหรือระดับการรับผลประโยชน์ในองค์กร 
(๒)  ข้อมูลท่ีได้รับทราบจากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ  (รวมถึงข้อมูลท่ีได้รับแจ้งจากชุมนุมสหกรณ์  

หรือสหกรณ์อ่ืนท่ีได้ดําเนินการตรวจสอบอยู่ก่อนแล้ว หรือ 
(๓)  พิจารณาได้จากการมีอํานาจครอบงํากิจการขององค์กร  (หมายถึงบุคคลท่ีมิได้อยู่ในสถานะท่ีมี

อํานาจตามกฎหมายในการควบคุมกิจการ  แต่ในทางปฏิบัติเป็นผู้มีอํานาจในการกําหนดทิศทางหรือนโยบายในการ
ดําเนินการของกิจการ) หรือ 

(๔)  พิจารณาจากการมีอํานาจในการบริหารควบคุมนโยบายและการดําเนินการขององค์กร 
 ๖)  ข้อมูลด้านอ่ืนๆ ขององค์กร  สืบค้นจากแหล่งข้อมูลอ่ืนท่ีแสดงถึงความน่าเชือถือ  ฐานะทาง
เศรษฐกิจและข้อมูลอ่ืน ๆ  ท่ีสามารถนํามาพิจารณาความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน  ความเสี่ยงเกี่ยวกับการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูงของนิติบุคคลหรือบุคคลท่ีมีการตกลงกัน
ทางกฎหมายน้ัน 
 ๗) วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์กับสหกรณ์และประเภทบริการที่ผู้ขอสร้างความสัมพันธ์
ประสงค์จะขอใช้บริการ 
 
 ข้ันตอนท่ี ๓ การพิสูจน์ทราบข้อมูลการแสดงตนของลูกค้า 
 เม่ือได้รับข้อมูลการแสดงตนของผู้ขอสร้างความสัมพันธ์ในข้ันตอนท่ี ๑  และข้อมูลเพ่ือการระบุ
ตัวตนในข้ันตอนท่ี ๒ สหกรณ์ต้องตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลและหลักฐานการแสดงตน 
 ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลและหลักฐานการแสดงตน  สหกรณ์อาจใช้วิธีการ
ตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ (รวมถึงแหล่งข้อมูลสาธารณะท่ีน่าเช่ือถือ ฐานข้อมูลในเชิงพาณิชย์       
ท่ีน่าเช่ือถือหรือข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือท่ีได้รับการตรวจสอบแล้วจากสถาบันการเงินสํานักงานใหญ่ในต่างประเทศ) 
 ในกรณี ท่ีไม่มีแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือใดๆ สหกรณ์สามารถใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบ          
โดยคํานึงถึงข้อมูลท่ีควรสอดคล้องกับตัวตนของผู้ขอสร้างความสัมพันธ์  ประเภทบริการท่ีผู้ขอสร้าง
ความสัมพันธ์ขอสร้างความสัมพันธ์  หรือธุรกรรมและความแท้จริงของเอกสารหลักฐานในระดับท่ีสายตา
ตรวจสอบได้ 
 

ข้ันตอนการตรวจสอบ... 
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 ข้ันตอนการตรวจสอบข้อมูลลูกค้ากับฐานข้อมูลสมาชิกของบุคคลท่ีถูกกําหนดตามประกาศ
ของสํานักงาน 
 ข้ันตอนน้ี สหกรณ์ต้องนําข้อมูลของผู้ขอสร้างความสัมพันธ์  ผู้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง  และผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับผู้ขอสร้างความสัมพันธ์ไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลสมาชิกของบุคคลที่ถูกกําหนดตามประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  เพ่ือจะได้ทราบว่าผู้ขอสร้างความสัมพันธ์และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องของผู้ขอสร้างความสัมพันธ์ไม่ใช่บุคคลท่ีถูกกําหนด 
 ข้ันตอนท่ี ๔ การบริหารความเส่ียงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้าและการอนุมัติหรือปฏิเสธ
การรับลูกค้า 
 เม่ือสหกรณ์ได้รับข้อมูลของผู้ขอสร้างความสัมพันธ์อย่างเพียงพอท่ีจะดําเนินการตามนโยบาย  
การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงิน  นโยบายบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูงของลูกค้าและแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบ
ความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ของลูกค้าและมาตรการในการจัดการกับความเสี่ยงแล้วให้พิจารณา
ว่าจะอนุมัติรับผู้ขอสร้างความสัมพันธ์หรือผู้ขอใช้บริการเป็นลูกค้าหรือไม่  ท้ังน้ี  หากพบว่าผู้ขอสร้าง
ความสัมพันธ์รายใดมีลักษณะท่ีมีความเสี่ยงในระดับสูง  การอนุมัติการสร้างความสัมพันธ์เพ่ือรับผู้ขอสร้าง
ความสัมพันธ์เป็นลูกค้าของสหกรณ์ให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารท่ีมีอํานาจ  อย่างไรก็ตามสหกรณ์ต้องปฏิเสธ   
การสร้างความสัมพันธ์หรือรับทําธุรกรรมกับผู้ขอสร้างความสัมพันธ์ทุกรายที่พบว่า 
 ๑)  ผู้ขอสร้างความสัมพันธ์  ผู้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง  หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสําคัญของผู้ขอ
สร้างความสัมพันธ์เป็นบุคคลท่ีถูกกําหนด 
 ๒)  ไม่ได้รับข้อมูลหรือหลักฐานซ่ึงมีความสําคัญในการระบุตัวตนและจัดความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน  
ด้านการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูงของผู้ขอ
สร้างความสัมพันธ์ 
 ๓)  ผู้ขอสร้างความสัมพันธ์ใช้ช่ือปลอม นามแฝง หรือแจ้งเท็จในข้อมูลหรือแสดงหลักฐานสําคัญเป็นเท็จ 
 ๔)  การรับผู้ขอสร้างความสัมพันธ์รายน้ันๆ  จะทําให้สหกรณ์มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินหรือการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูงอย่างร้ายแรง 
 ในการปฏิเสธการรับลูกค้าหรือปฏิเสธการรับทําธุรกรรม  สหกรณ์ควรพิจารณารายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุ
อันควรสงสัยต่อสํานักงานในกรณีปฏิเสธเน่ืองจาก  เหตุผลตามข้อ ๑)  และหรือ ๓)  หรือกรณีท่ีสหกรณ์พิจารณาได้ว่า
มีโอกาสเกิดความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน  การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ
ทําลายล้างสูงจากการขอสร้างความสัมพันธ์ของผู้ขอสร้างความสัมพันธ์รายหน่ึงรายใด 
 ๕. นโยบายการบริหารความเส่ียงเก่ียวกับการฟอกเงิน  ความเส่ียงเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูงของลูกค้า 
 เม่ือดําเนินกระบวนการตามนโยบายการรับลูกค้าของสหกรณ์แล้ว  ให้ดําเนินกระบวนการบริหาร
ความเส่ียงเกี่ยวกับการฟอกเงิน  กระบวนการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูงและจัดระดับความเสี่ยงก่อนการอนุมัติรับผู้ขอสร้าง
ความสัมพันธ์เป็นลูกค้า  และหากพบว่าผู้ขอสร้างความสัมพันธ์รายใดมีลักษณะท่ีมีความเสี่ยงในระดับสูง  การอนุมัติ
การสร้างความสัมพันธ์เพ่ือรับผู้ขอสร้างความสัมพันธ์เป็นลูกค้าของสหกรณ์  ให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารท่ีมีอํานาจ  ซ่ึง
จัดการระดับความเสี่ยงของลูกคา้ตามปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ สําหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มให้พิจารณาดังน้ี 

การกําหนด..... 



  

- ๗ - 
 

 การกําหนดและการบริหารการจัดระดับความเส่ียง 
๑) การบริหารความเส่ียงภายในองค์กร  คือการบริหารความเส่ียงด้านการฟอกเงินและการ

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูงสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ
และช่องทางการใช้บริการหรือการทําธุรกรรม  และนําความเสี่ยงในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการและช่องทางใช้บริการ
หรือทําการธุรกรรมแต่ละประเภทมาพจิารณาร่วมกับปัจจัยความเสี่ยงอ่ืน ๆ ของลูกค้าเพ่ือพิจารณาประกอบความเสี่ยง 
สําหรับลูกค้าแต่ละราย                                 
                  

แนวทางการพิจารณาความเส่ียงของผลิตภัณฑ์/บริการ 
ประเภทของผลิตภัณฑ์/บริการ ความเส่ียงตํ่า ความเส่ียงสูง 

๑) ผลิตภัณฑ์/บริการ  เกี่ยวกับการให้กู้ยืม/สินเช่ือ/จํานอง 
๒) ผลิตภัณฑ์/บริการ  เกี่ยวกับการออม 
๓) ผลิตภัณฑ์/บริการ  เกี่ยวกับการทุน 

  

 
แนวทางการพิจารณาความเส่ียงของช่องทางการใช้บริการ 

ประเภทของช่องทางการใช้บริการ ความเส่ียงตํ่า ความเส่ียงสูง 
๑) ช่องทางการสร้างความสัมพันธ์แบบไม่พบหน้าสําหรับผลิตภัณฑ์ท่ีมี
การจํากัดวงเงิน (ตํ่า) หรือ จํากัดช่องทางการใช้บริการ 
๒) ช่องทางการสร้างความสัมพันธ์แบบไม่พบหน้า 

  

 
แนวทางการพิจารณาความเส่ียงของช่องทางการทําธุรกรรม 

ประเภทของช่องทางการทําธุรกรรม ความเส่ียงตํ่า ความเส่ียงสูง 
๑) ช่องทางการทําธุรกรรมต่อหน้าเจ้าหน้าท่ี 
๒) ช่องทางการทําธุรกรรมผ่านเครื่องอัตโนมัติ 
๓) ช่องทางการทําธุรกรรมผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้อุปกรณ์
ของลูกค้า (โทรศัพท์มือถือ , คอมพิวเตอร์) 

  

  

๒) การบริหารความเส่ียงของลูกค้า  ในการบริหารความเสี่ยงสําหรับลูกค้า  สหกรณ์กําหนดปัจจัย
การพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้าในระดับสูงและระดับตํ่า  โดยให้อยู่ในหลักการต่อไปน้ี 

ปัจจัยการพิจารณาว่าเป็นลูกค้าท่ีมีความเส่ียงระดับสูง 
ตามข้อ ๑๙  แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.๒๕๕๔  หากลูกค้ารายใดมีลักษณะเข้าข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี  สหกรณ์ต้องกําหนดให้เป็น
ลูกค้าท่ีมีความเสี่ยงในระดับสูง 

 
(๑) ลูกค้าเป็นบุคคล... 



-  
 

-๘- 
 
 (๑) ลูกค้าเป็นบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลท่ีถูกกําหนด (ในที่น้ีหมายถึงเป็นคนใกล้ชิดญาติสนิท 

คนในครอบครัวท่ีมีโอกาสช่วยเหลือสนับสนุน) 
  (๒) ลูกค้าเป็นบุคคลท่ีถูกยับย้ังการทําธุรกรรม  ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน  หรือเป็นผู้ท่ีศาลมีคําสั่ง

ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  และกฎหมายอื่น
ท่ีเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

 (๓) ลูกค้าเป็นหรือเคยเป็นบุคคลท่ีกระทําความผิดเกี่ยวกับความผิดฐานฟอกเงิน  หรือความผิด
อาญาร้ายแรงอ่ืนๆ หรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูงหรือ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูง 

 (๔) ลูกค้าเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (บุคคลท่ีดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือตําแหน่ง
ราชการระดับสูงต้ังแต่ระดับประเทศถึงระดับท้องถ่ิน)  ท้ังของไทยและต่างประเทศ 

 (๕) ลูกค้ามีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศหรือพ้ืนท่ีท่ีไม่มีการปรับใช้หรือประยุกต์ใช้มาตรการสากลด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูงอย่างเพียงพอ  โดยพิจารณาจาก 

  - กลุ่มประเทศหรือพ้ืนท่ีซ่ึงไม่มีการบังคับใช้มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน  การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูง
อย่างเพียงพอ 

  - กลุ่มประเทศหรือพ้ืนท่ีซ่ึงถูกกีดกัน  หรือใช้มาตรการบังคับ  หรือห้ามค้าขายระหว่างประเทศโดย
องค์การสหประชาชาติ  หรือองค์กรระดับสากลท่ีสําคัญ 

  - กลุ่มประเทศหรือพ้ืนท่ีซ่ึงเช่ือได้ว่ามีอัตราการทุจริตคอร์รัปช่ัน  หรือการประกอบอาชญากรรมใน
ระดับสูงมาก 

  - กลุ่มประเทศหรือพ้ืนท่ีซ่ึงเช่ือได้ว่าเป็นแหล่งสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  แหล่งก่อ
การร้าย  หรือมีองค์กรผู้ก่อการร้ายปฏิบัติการอยู่ 

 (๖)  ลูกค้ามีแหล่งรายได้ (รายได้หลัก  หรือรายได้ส่วนใหญ่)  จากประเทศหรือพ้ืนท่ีท่ีไม่มีการปรับใช้
หรือประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูงอย่างเพียงพอ 

 (๗)  ลูกค้าประกอบอาชีพหรือธุรกิจท่ีมีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินสูง  ได้แก่   
  - นักการเมือง  หรือ  ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการเมือง  หรือ  ธุรกิจท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือ

ธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับนักการเมือง และผู้เกี่ยวข้องกับนักการเมือง 
  - ธุรกิจค้าขายอัญมณีหรือโลหะท่ีมีค่า 
  - ธุรกิจค้าทอง 
  - ธุรกิจค้าของเก่า  และวัตถุโบราณ 
  - ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ 
  - ธุรกิจโอนเงินออกนอกประเทศ 
  - ธุรกิจเงินกู้นอกระบบ 
  - มูลนิธิตามรายช่ือท่ีสํานักงานป้องกันและปราบปรามกําหนด (ปัจจุบันสํานักงานป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินยังไม่ได้จัดทําข้อมูลน้ี) 
  - ธุรกิจค้าอาวุธสงคราม 
 (๘)  ลูกค้าท่ีอยู่ในรายช่ือท่ีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินแจ้งให้ทราบ 
 
 

ปัจจัยการพิจารณา... 



  

- ๙ - 
 

 ปัจจัยการพิจารณาว่าเป็นลูกค้าท่ีมีความเส่ียงระดับตํ่า 
 ปัจจัยการพิจารณาความเสี่ยงระดับตํ่า  สหกรณ์ต้องพิจารณาตามแนวทางประกาศของเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  จํานวน  ๒ ฉบับ  ได้แก่ 
   ฉบับท่ี ๑ ประกาศเรื่อง  ประเภทและลักษณะของลูกค้าท่ีมีความเสี่ยงตํ่า 
 สาระสําคัญของประกาศฉบับน้ี  ได้แก่  ลูกค้าท่ีมีการพิสูจน์ทราบข้อมูลการแสดงตนและการระบุ
ตัวตนแล้วพบว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ลูกค้าท่ีมีความเสี่ยงสูง  ตามข้อ  ๑๙  แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.๒๕๕๔  ให้สหกรณ์กําหนดว่าเป็นลูกค้าท่ีมีความ
เสี่ยงต่อการฟอกเงินในระดับตํ่า    
  ฉบับท่ี ๒ ประกาศเรื่อง ประเภทลูกค้าท่ีสถาบันการเงินไม่ต้องดําเนินการระบุตัวตนของลูกค้า 
 สาระสําคัญของประกาศฉบับน้ี  คือสถาบันการเงินอาจพิจารณาว่าประเภทลูกค้าต่อไปน้ีเป็นลูกค้า    
ท่ีไม่จําเป็นต้องระบุตัวตน  เฉพาะในข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริงดังต่อไปน้ี  ให้เป็นลูกค้าท่ีมีความเสี่ยงต่อ
การฟอกเงินในระดับตํ่า 

(๑) พระมหากษัตริย์ พระบรมราชินี พระรัชทายาท หรือพระบรมสวงศ์ ต้ังแต่ช้ันพระองค์เจ้า ข้ึนไปถึงช้ันเจ้าฟ้า 
 (๒) รัฐบาล  ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 (๓) สํานักงานทรัพย์สินสว่นพระมหากษัตริย์  มูลนิธิ เฉพาะมูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ  มูลนิธิสายใจไทย 
 (๔) บริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
 (๕) กองทุนรวมหรือกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 (๖) สถาบันการเงินท่ีอยู่ในการกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ยกเว้นผู้ประกอบธุรกิจ
แลกเปลี่ยนเงินตรา)  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  เฉพาะในกรณีท่ีสถาบันการเงินดังกล่าวสร้างความสัมพันธ์
แบบลูกค้าเท่าน้ัน (ไม่ได้เป็นคู่ค้าด้วย)  และให้จัดระดับลูกค้าในกลุ่มข้อ (๑) – (๕) ท่ีเป็นลูกค้าต่างประเทศซ่ึง
ไม่ได้อยู่ในพ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีมีลักษณะน้ี  เป็นลูกค้าท่ีมีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินในระดับตํ่า 
 - กลุ่มประเทศหรือพ้ืนท่ีซ่ึงไม่มีการบังคับใช้มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและการ
ปราบปรามการฟอกเงิน  การต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมี
อานุภาพทําลายล้างสูงอย่างเพียงพอ 
 - กลุ่มประเทศหรือพ้ืนท่ีซ่ึงถูกกีดกัน  หรือใช้มาตรการบังคับ  หรือห้ามค้าขายระหว่าง
ประเทศโดยองค์การสหประชาชาติ  หรือองค์กรระดับสากลท่ีสําคัญ 
 - กลุ่มประเทศหรือพ้ืนท่ี ซ่ึงเช่ือได้ว่ามีอัตราการทุจริตคอร์รัปช่ัน หรือการประกอบ
อาชญากรรมในระดับสูงมาก 
 - กลุ่มประเทศหรือพ้ืนท่ีซ่ึงเช่ือได้ว่า  เป็นแหล่งสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
แหล่งก่อการร้าย  หรือมีองค์กรผู้ก่อการร้ายปฏิบัติการอยู่ 
 ท้ังน้ีกลุ่มประเทศหรือพ้ืนท่ีเสี่ยงข้างต้น  เป็นกลุ่มประเทศท่ีได้รับการกําหนดหรือจัดอันดับจากองค์กรระหว่าง
ประเทศท่ีน่าเช่ือถือ  หรือประเทศพัฒนาแล้วท่ีสหกรณ์มีการติดต่อหรือสร้างความสัมพันธ์ในทางธุรกิจด้วย 
 
 

มาตรการในการควบคุม... 
 



-  
 

- ๑๐ - 
 

  มาตรการในการควบคุมความเส่ียงท่ีเก่ียวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูงของลูกค้าท่ีไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า  หรือไม่ได้ทํา
ธุรกรรมต่อหน้า 
  ในกรณีท่ีสหกรณ์มีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบไม่ได้สร้างความสัมพันธ์แบบต่อหน้าหรือ
ให้บริการแบบธุรกรรมท่ีไม่ได้ทําต่อหน้า  การสร้างความสัมพันธ์หรือการให้บริการธุรกรรมแบบน้ีมีความเสี่ยง
ต่อการฟอกเงิน  ความเสี่ยงต่อการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ
ทําลายล้างสูง เน่ืองจากไม่สามารถทราบถึงพฤติกรรมของลูกค้าและไม่สามารถสอบถามวัตถุประสงค์หรือข้อมูล
เกี่ยวกับธุรกรรมกับลูกค้าได้  สหกรณ์จึงกําหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน     
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมี
อานุภาพทําลายล้างสูงสําหรับการสร้างความสัมพันธ์และการทําธุรกรรมประเภทน้ี  ดังน้ี 
  ๑) การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจแบบไมได้สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า หรือให้บริการแบบธุรกรรม
ท่ีไม่ได้ทําต่อหน้ามีได้สําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความเสี่ยงตํ่าเท่าน้ัน 
  ๒) ผลิตภัณฑ์หรือบริการการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจแบบไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้าหรือ
ให้บริการแบบธุรกรรมท่ีไม่ได้ทําต่อหน้า  ต้องมีการจํากัดวงเงินและหรือจํานวนครั้งในการทําธุรกรรม 
  ๓) ต้องมีการวางระบบการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทําธุรกรรมอันเกิดจาก
การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจแบบไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า  หรือให้บริการแบบธุรกรรมที่ไม่ได้ทําต่อ
หน้าอย่างสมํ่าเสมอ 
  มาตรการในการตรวจสอบธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยท่ีอาจเกิดข้ึนจากลูกค้าท่ีไม่ได้ทําธุรกรรม
ต่อหน้า 
  สหกรณ์ต้องจัดให้มีระบบการแจ้งเตือนและใช้ดุลยพินิจในการระงับการทําธุรกรรมอย่างรวดเร็วเม่ือ
พบว่ามีเหตุอันควรสงสัย  หรือมีความผิดปกติอย่างร้ายแรง  หรือมีพฤติกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูงเกิดข้ึนจากการสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจแบบไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า  หรือให้บริการแบบธุรกรรมท่ีไม่ได้ทําต่อหน้า 
  แนวปฏิบัติในการตรวจสอบความเส่ียงอันอาจเกิดจากความสัมพันธ์ของลูกค้าและมาตรการใน        
การจัดการกับความเส่ียง 
  ก่อนการอนุมัติหรือปฏิเสธการรับลูกค้าตามนโยบายการรับลูกค้าของสหกรณ์  ในการตรวจสอบเพ่ือ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าให้ดําเนินการดังน้ี 
  ๑)  ตรวจสอบการทําธุรกรรมของลูกค้า  โดยให้คัดกรองธุรกรรมที่ผิดปกติและเสี่ยงต่อการฟอกเงิน  
เสี่ยงต่อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูงออกจาก
ธุรกรรมปกติท่ัวไปของลูกค้า  ซ่ึงสามารถทําให้สหกรณ์พบว่าลูกค้าแต่ละรายมีการทําธุรกรรมท่ีผิดปกติเกิดข้ึน
หรือไม่ 
  ๒) ตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ว่าลูกค้ามีพฤติกรรมการทําธุรกรรมท่ีเสี่ยงต่อการฟอกเงิน การ
กระทําความผิดมูลฐาน  การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ
ทําลายล้างสูง  และควรพิจารณาส่งรายงานธุรกรรมต่อสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือไม่ 
  ๓) ตรวจทานและอนุมัติรายงานการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า  โดยให้บุคลากร
ระดับผู้บริหารเป็นผู้มีอํานาจในการตรวจทานรายงานการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและมี
อํานาจในการใช้ดุลยพินิจว่าจะอนุมัติให้ส่งรายงานธุรกรรมเป็นธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือไม่ 

 
 การตรวจสอบ... 






